Wenskaarten set

Verjaardag

Mix

Met deze 10-delige verjaardagskaarten kan je alleen maar scoren
bij iemand. Leuk, tof en vooral origineel. Jouw kaartje zal er
meteen uitspringen!

Iemand verrassen? Met één van deze 10 kaarten kan jij
op gelijk welk ogenblik bij iemand een glimlach toveren
op zijn of haar gezicht!

Afzonderlijke wenskaarten
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Snoep gecombineerd met wenskaart
Bokaalinhoud 200 ml of 800 ml.

(*) = suikervrij mogelijk
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Have a blooming birthday!

Have a mice birthday! (*)

Slang zal je leven in de
gloria!

Have an egg-cellent
birthday!

Een verjaardag wordt
volledig opgefleurd met deze
kleurrijke bloemen!

De enige muisjes waar je juist
geen schrik van moet
hebben!

Een slang in je nek? Neen
hoor, van de eerste keer in
de mond en smullen maar!

Egg-cellenter wordt een
verjaardag niet met deze
spiegeleitjes!
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Een opkikkertje

Get whale soon

You are turtley awesome

You are one in a melon

Iedereen heeft wel ooit eens
een opkikkertje nodig in zijn
of haar leven.

Met deze walvisjes
doorzwem je iedere ziekte!

Een geweldig persoon
verdient een turley awesome
snoepje!

Iemand waar je altijd bij
terecht kan, is iemand uit de
duizend!
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I of-fish-ally miss you

Ik mis je beire veel (*)

Welcome little boy

Visjes hebben wel degelijk
gevoelens, iemand missen is
dus zeker niet verkeerd!

Ons West-Vlaams woordje
kon uiteraard niet ontbreken,
de snoepjes erbij zijn ook wel
beire sjiek!

Een eerste geschenkje bij
een geboorte. Je geeft er
meteen de gepaste tutters
bij!

L

If you were a fruit you
would be a fine-apple

Heerlijke, sappige ananassen,
je zou voor minder beginnen
te dansen!
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